
 

  

  
  الفرائض والقواعد الفقهية

  عالء عامر. د
  الدرس األول

  
 وعلـى آلـه   ، والصالة والسالم على رسول اهللا نبينا حممد،بسم اهللا واحلمد هللا   
  .وصحبه ومن وااله

 واجعلنا سـببا ملـن      ، واهدنا واهد بنا   ، وانفعنا مبا علمتنا   ،اللهم علمنا ما ينفعنا   
  .اهتدى
 أن يوفقنا وإياكم ملا     -جل وعال - أسأل اهللا    ،لعلم اإلخوة الكرام طلبة ا    ،أما بعد 

  .فيه صالحنا وخري لديننا ودنيانا
 ونبدأ سويا إن شاء اهللا يف بيان موجز حـول           - نستعني اهللا جل وعال    ،أما بعد 

 وقضينا منه ما نريد؛ انتقلنا بعـد        -تبارك وتعاىل - وإذا يسر اهللا     ،علم املواريث 
ييسر لنا   أن   -جل وعال - سائلًا ريب    ،الفقهيةذلك إىل بعض املسائل يف القواعد       

  .وشأننا كله ولكم أمرنا
 ، أن طلب العلم حيتاج إىل نيـة   ،مجيعا تعلمون وأنتم من طلبة العلم     : األمر الثاين 

فقبل الولوج يف أي مادة من املواد على طالب العلم أن يستحضر نية صاحلة لعل          
  . أن يوفقه-جل وعل-اهللا 



 

  

مـة  أ ومما متيزت به     ،م شأن عظيم من شؤون هذه األمة      وال شك أن طلب العل    
اإلسالم عن غريها من األمم أا حتض أبناءها وحتثهم دائما أبدا على طلب العلم        

  .الشرعي؛ بل وغريه فيما ينفعنا يف دنيانا أيضا
 وأنا أريد االختصار واإلجياز نظرا لقلة عدد احللقات       -وهناك قاعدة ثابتة رسخة     

 قاعدة عامـة مباشـرة   - فندخل فيما نريد   ،وقت حىت ننجز ما نري    لضيق ال أو  
 وأسأل اهللا أن يوفق األبناء من طلبة العلم إىل مجعهـا            ،مجيع طلبة العلم يعلموا   

 وهي اليت مجعها أهل العلم يف قـول         ، فهي مشهورة معلومة   ،من غريي  أو   مين
  :بعض شعراء العلم

   مث الثمرة،ع واملوضو،احلد**** إن مبادئ كل علم عشرة 
   حكم الشارع، االستمداد،واالسم****  وفضلُه، والواضع ،ونسبةٌ
  ومن درى اجلميع حاز الشرفا***  والبعض بالبعض اكتفى ،مسائلٌ

  
 وهذه مسألة ينبعي لطالب العلم      ، عشرة -كما قال الشاعر  -إن مبادئ كل علم     

ة يف عامة أنواع العلوم      ولعلها قاعد  ،يلج يف العلم الذي يريد     أن   أن يتحراها قبل  
  .إن شاء اهللا تبارك وتعاىل-

  : يقول
   مث الثمرة، واملوضوع،احلد.... **** ............



 

  

 واحلـد   ، فيبدأ باحلد  ، يبدأ يف عدها واحدا تلو اآلخر      ،فبعد أن يقول أا عشرة    
  ما احلد؟:  ما معىن احلد حينما أقول لك،يعين تعريف هذا العلم. التعريف: هو
  .كذا وكذا وكذا وكذا: بين مباشرة تقول يلجتي

 ألن هذا التعريـف خيـص علـم       ،أنا اآلن لن أعطيك التعريف سريعا     .. طيب
 مث اعطيك هذا التعريـف ألنـه        ، فنؤجله قليلًا حىت ننتهي من املبادئ      ،املواريث

  .إن شاء اهللا جل وعال-سينفعنا فيما يأيت بعده 
:  وهو -رك فيه إن شاء اهللا تبارك وتعاىل      وهو األمر الثاين الذي سنتح    -املوضوع  

  .علم التركات
 ،]١٢: النـساء  [}ولَكُم نِصف ما ترك أَزواجكُـم     {:  يقول -جل وعال -اهللا  

 مث بعـد  }ولَكُم نِصف ما ترك أَزواجكُم إِن لَّم يكُن لَّهنّ ولَد  { ،}ترك{كلمة  
 فكل ما يتركه املـرء يف       ،]١٢: النساء[}مّا تركْتم ولَهنّ الرّبع م  {: ذلك يقول 

  . دنياه وينتقل هو إىل ربه يف عاله يسمى متروكات
 كيـف   ،هذه التركة هي حمل عملنـا     . ركةت: هذه املتروكات تسمى يف اجلملة    

  تقسم؟ ومن املستحقون؟ وما األسباب اليت يبىن عليها االستحقاق؟ 
، تقسيم التركات ، أو   ادة تسمى بعلم املواريث    م ،هو هذا صلب املادة اليت معنا     

  .الفرائضأو 
  . وكلها صحيحة واحلمد هللا رب العاملني،وكل هذه األمساء ال بأس ا

  :كما يقول الشاعر-الثالث 



 

  

   مث الثمرة، واملوضوع،احلد.. **** ............
 كثرة   هذا أمر واضح جلي ال حيتاج إىل مزيد بيان وال          ،ما مثرة دراسة هذا العلم    

 أن يعبـد  ، نزع اخلالفات من بني الناس، إيصال احلقوق إىل مستحقيها ،خطاب
 ، يف األموال كما يعبدونـه يف الـصالة ويف الـصيام          -جل وعال -الناس رم   

 ، وهذا أمر واضح جلي    ، بإعطاء كل ذي حقٍ حقه     -سبحانه وحبمده -يعبدونه  
 بل هي   ،هذا شأن راسخ فيها   واحلمد هللا رب العاملني فإن أمة اإلسالم يف اجلملة          

  .راضخة هلذا األمر الرباين
  :كما يقول الشيخ-الرابع 

   مث الثمرة، واملوضوع،احلد..... **** ...........
  :يقول

  .................***....ونسبة
 هو علم   ، ما نسبته؟ نسبته أنه من العلوم الشرعية       ،يعين نسبة هذا العلم إىل غريه     

صنعوها  أو اجتهدوا فيها  أو    من العلوم اليت اختلقها البشر      ال ،من العلوم الشرعية  
 وال من علوم اهلندسـة؛      ، وال من علوم الطب    ، وال من العلوم الطبيعية    ،بأيديهم

  .جل وعال-ا هو علم شرعي يصل العبد مبواله إمن
  :كما يقول-فضل هذا العلم . .طيب

  ..............***.. وفضله،ونسبة



 

  

 وإن كان باألحاديث مقال؛ إال أنـه        ،ديث واردة كثرة  فضل هذا العلم فيه أحا    
حينمـا ننظـر إىل     . » فريضة عادلة  ، سنة قائمة  ،آية حمكمة : العلم ثالثة «: مثلًا

 وهذا هو حمل ،»فريضة عادلة«:  فيه جزء امسه،احلديث جنده مقسما ثالثة أقسام 
  .الشاهد

.  نصف العلـم   بل هي :  وقال بعضهم  ،بالنظر جند أن الفرائض ثلث العلم     : إذن
  ملاذا؟

 وما تركه جزء    ، وكأن حياة اإلنسان جزء    ،ألنه علم يرتبط مبا بعد حياة اإلنسان      
  . فهذا نصف وهذا نصف،آخر

 وسيتبني لك مدى شـرف      ، علم شريف  ،على أية حال؛ هذا العلم علم عظيم      
  .هذا العلم حينما تنتقل إىل ما بعد ذلك

  :قلنا
  ....................***.. والواضع ، وفضله،ونسبة

من الذي وضع هذا العلم؟ وهذا من أعظم الشرف أن الواضع هلذا العم هو اهللا               
  .جل يف عاله-

 سـبحانه  ،جل وعـال -إن هذا العلم توىل اهللا    : بل كما يقول كثري من العلماء     
 ،فإن كثريا من العلوم قد جاءت يف القرآن       .  بل وتفصيله  ، وضعه وبيانه  -وحبمده

 أو استنبطها العلماء، أو الدقيق ال؛ جاءت موضحة يف السنة   ولكن على التفصيل    



 

  

 لكن هذا العلم خاصة دون غريه جاء جمملًا ومفصلًا يف           ،.. أو ،.. أو ،اجتهد فيها 
  . وأعلى املقامات، فهذا يعطيه أعلى الشرف،نصوص القرآن

  ...........والسم***  والواضع ، وفضله،ونسبة
  .الفرائض: هذا العلمكما ذكرنا نستطيع أن نقول أن اسم 

 وسيأتينا أن الفرض هو    ،]١١: النساء [}فَرِيضةً مّن اللَّه  {: جل وعال -ألنه قال   
 والـصوم   ، يعين كما أن الصالة فريضة     ، فريضة اهللا فرضه علينا    ،القطع أو   احلز

 واحلج فريضة على القادر وهكذا؛ فأيضا هذا العلم فريضة أن يقوم بـه         ،فريضة
  .مني فيكفون املسلمني شأم يف هذا األمرمجاعة من املسل
- ما يف حرج من هذا االسم تناقله علماؤنـا           ،علم املواريث : أو ممكن نسميه  

 ، واملرياث متعلق بالقدمي   ، لنه دائما يتكلم علن القدمي     -رمحهم اهللا تبارك وتعاىل   
  .ثذلك يسمى املواري  فبناًء على،ده صار قدمياع فما بقي ب،انتقل زيد وفاطمة

 ال إشكال؛ إمنا املقـصود دائمـا معنـا       ،األمساء ال مشاحة فيها   : على أية حال  
  .املعاين ال املباين: إخواين طلبة العلم

رمبا يف بعض البالد بالد املغرب مثلًا يتناولون هذا العلم من علمـائهم بـشكل          
 يف  ،ر يف مص  ، يف اجلزيرة العربية   ، طلبة العلم يف اهلند يتناولونه بشكل آخر       ،معني

، عامل يف إندونيسيا، أو  كل هذا وارد؛ املهم حينما يسئل عامل يف املغرب       ،إفريقيا
يف تركيا؛ يسئل يف مسألة     ، أو   يف الشام ، أو   يف دول اخلليج  ، أو   عامل يف مصر  أو  

 ألن االخـتالف يف هـذا       ،فالبد أن تكون اإلجابة واحدة يف كل هذه األقطار        



 

  

إن شـاء اهللا جـل      - وسيأتينا ذلك    ،عدود قليل حمصور م   -كما سيأتينا -العلم  
  .وعال

  ..........االستمداد.. ..........*** 
 وممـا نقـل مـن     ، ومن السنة  ، ادلة هذا العلم ما هي؟ أدلته من الكتاب        ،أدلته

  . األدلة عليه كثرية،أقضيات أهل العلم ومن أقوال الصحابة والتابعني
  باب يف آيات املواريث؟ أحد حافظ آيات يا ش،مثلًا يف القرآن كماذكرنا

 إىل آخر  ،]١١: النساء [}يوصيكُم اللَّه في أَوالدكُم للذَّكَرِ مثْلُ حظّ اُألنثَيينِ       { 
  .اآلية

 إىل آخـر    ،]١٢: النساء [}ولَكُم نِصف ما ترك أَزواجكُم    {: اآلية اليت بعدها  
  .اآلية

 }ستفْتونك قُلِ اللّه يفْتيكُم في الْكَالَلَة     ي{اآلية األخرية يف سورة النساء ما هي؟        
  ].١٧٦: النساء[

 أن ثالث آيـات حمكمـات جممـالت         ،وهذا من عجيب صنع اهللا طلبة العلم      
كمـا  - مث ما بعد ذلك مـن آيـات          ،مفصالت فيها أصل هذا العلم وفروعه     

بـديع  يجمع علم بكامله يف ثالث آيات؛ هذا مـن          ، أن    ملحق عليها  -سيأتينا
  . وهذا من عظيم فضله وامتنانه علينا-جل وعال-صنع اهللا 

  ". فإا من دينكم،تعلموا الفرائض وعلموها: "كان عمر يقول



 

  

إِالَّ تفْعلُوه تكُن فتنةٌ فـي اَألرضِ       {: تبارك وتعاىل -ابن عباس كانيقول يف قوله      
 كَبِري ادفَسيقصد بذلك  " ا أي املرياث  فإن مل تأخذو  : " يقول ،]٧٣: األنفال [}و

  . إذن األمر كان عظيم،املرياث
مثل الذي يقرأ القرآن وال حيسن الفرائض كمثل برنس         : "أبو موسى كان يقول   

  ".ال رأس له
مثل الذي يقـرأ القـرآن وال   : "يقول.  غطاء على الرأس  ،ثوب له رأس  : برنس

  .وجود يعين أهم شيء فيه غري م،"حيسن الفرائض كمثل برنس ال رأس له
هذا وذلك وما قبله يدل على مدى اهتمام اجليل األول بعد النبوة ـذا العلـم         

  . علم املواريث،الكرمي
  :يقول

   حكم الشارع، االستمداد،واالسم......*** .........
 وأنه  ،شك هذا إمجاع أهل العلم قد وقع على أن هذا العلم علم شرعي             طبعا ال 

  . إىل آخره،علم جيب تعلمه على فئة من الناس
 فرض واجب أم على سـبيل       ،يعين هل تعلم هذا العلم واجب     : حكم الشارع 

  الكفاية؟
 فإن قام به مجاعة من العلماء يكفون املسلمني يف        ، أنه على سبيل الكفاية    ال شك 

  .أسئلتهم ومؤونتهم وحاجتهم إليه؛ سقط األمر عن اآلخرين



 

  

أنك جتد قـرى    : ا املعاصر  يف زمانن  -إخواين طلبة العم  -ولكن املشكلة الكربى    
خيتلف االثنـان   : " وكما جاء يف األثر    ،رمبا مدينة كاملة   أو    قرية كاملةو  ،كاملة

مدينـة   ، إشكال قرية كاملـة    ،"يف الفريضة واملسألة فال جيدنا ما يقضي بينهما       
 حىت استبدل كثري من الناس هـذا        ،كاملة وال جتد أحدا يفيت أهلها يف املواريث       

، أو القبليـة  أو  واستبدلوه باألعراف الريفية،ستبدلوه باألعراف ا ،العلم الشرعي 
تبارك - وهذا ال شك خمالف لدين اهللا        ،مسها أي اسم  ، أو   الصحراوية أو   املدنية
  .وتعاىل

 ومن كثرة انتشار اجلهل ذا العلم حىت        ،فال خالف أن للذكر مثل حظ األنثيني      
كيف تعطـون الرجـل ضـعف       : يف زماننا املعاصر يربز بعض الناس ويقولون      

نت؛ أ أال يسألين أنا وال يسألك     -إن كان عاقلًا  -وينسى أنه جيب عليه     ! األنثى؟
  . بل يسأل من؟ يسأل اهللا

 تعاىل  - سبحانه وتعاىل  ،جل يف عاله  -وهل جيرؤ أحد أن يعقِّب على حكم اهللا         
  .اهللا عما يقول الظاملون علوا كبريا

 عند كثري مـن     -دمها إلخواين طلبة العلم   أرجو أن أق  -صارت شائعة   : الشاهد
 هذا العلم حيتاج إىل نوع من التوضـيح         ،أن هذا العلم صعب جدا    : طلبة العلم 

 حتاج؛ فأعرض ، حيتاج ، حيتاج ، إىل كثرة متابعة   ، حيتاج إىل كثرة مذاكرة    ،العايل
  .عنه كثري من الطلبة



 

  

طلب واملمارسـة   وإال فإن هذا العلم عند ال   ، وإشاعة خاشرة  ،وهذه إشاعة سوء  
 بل وعند الوصول إىل هذا      ، واه األنفس وحتبه وترغب فيه وإليه      ،له جتده مجيلًا  

تبارك وتعاىل - هذا العلم سهل ويسري على من سهله اهللا         ،احلد جتده سهلًا ميسرا   
  .عليه

 ، وأعد نفسك حىت تتمتع وتتلذذ ـذا العلـم اجلميـل           ،فاستحضر نية صاحلة  
 عليـه يف    -تبـارك وتعـاىل   -ا انك تدرس أمرا نص اهللا       ويكفيك فخرا وشرفً  

صلى اهللا عليه وآلـه     -كما سيأتينا يف بعض املسائل اليت أفىت فيها النيب          ،القرآن
من األقضيات اليت قـضى     ، أو   التابعني أو   جاءت يف فتاوى الصحابة    أو   -وسلم

  .رمحهم اهللا أمجعني-فيها قضاة وعلماء املسلمني 
  :يقول: آخر مسألة

   حكم الشارع، االستمداد،واالسم...*** .........
  .............................. ***.مسائلٌ

 سـنتكلم  -إن شاء اهللا تبارك وتعاىل   -مسائله ماذا؟ مسائله ستأيت معنا موضحة       
إن شاء اهللا تبارك - حىت يأتينا    ، مسألة مسألة وهكذا   ،فيه بالتدرج واحدة واحدة   

  .ول إليه يف هذا العلم الكرمي ما نستطيع الوص-وتعاىل
 وأرجو  ، أي تعريف هذا العلم    ،نرجع اآلن إىل أول ما بدأا وهو احلد       .. طيب

 فإن العلماء رمبا اختلفوا     ،من إخواين الطلبة أن ينتهوا معي جيدا جدا فيما أقول         
 ورمبا وضع ،م وضع كتبا مستقلة للتعريفات    ليف التعريفات؛ بل إن بعض أهل الع      



 

  

 هذا التعريـف  -كما قلت لك - لكن   ، هذا وارد  ،اختلف فيه عن شيخه   تعريفًا  
 ، ما يف إشكال خيتلف العلماء ال مـشكلة        ، ويهمنا اآلن احملتوى املعىن    ،هو مبىن 

تفهم القواعد وأن تفهم األصول اليت تبين عليها الفتـاوى           أن    املهم ،األمر يسري 
  .اليت تصدر يف هذا العلم الشريف املبارك

إن شاء اهللا   - سنبدأ يف املقدمة الثانية اآلن       ،ة أوىل عن هذا العلم    فما مضى مقدم  
 فأرجو إخواين طلبـة العلـم يف   ، ولنعترب أوهلا هو تعريف هذا العلم -جل وعال 

 يف أماكنهم أن يكتبوا هذا التعريف الذي سـأمليه علـيهم            ،البيوت يف املنازل  
- أخذته من شـيخي       ألن هذا التعريف أنا أعتمده لنفسي ولغريي كما        ،إمالًءا

  . حيا وميتا-رمحه اهللا
  .هو علم يبحث يف املواريث ومستحقيها إليصال كل ذي حق إىل حقه: أقول

 ،لو أردنا اآلن أن ننظر إىل هذا التعريف على التفصيل ألنه سيكون معتمد معنا             
علم يعرف بـه مـن   :  مثلًا بعض أهل العلم يقول،نقل غري ذلك من التعريفات    

 لكن كل   ،مجيل هو نفس املعىن   .  يرث ومقدار ما يرث كل وارث      يرث ومن ال  
  .عامل يعرب مبا يرجح عنده

ينظروا إىل التعريف لو كتبناه علـى الـسبورة        أن   أنا أرجو اآلن من طلبة العلم     
إن - ممكن نكتب اآلن كلمات حمدودات حىت يتابع معنا الطلبـة فيهـا              ،اآلن

  .شاءاهللا تبارك وتعاىل
  . ما هو النص أملي علي، قلت النص أنا،األخ مصطفى



 

  

  . علم يبحث يف املواريث
  .ومستحقيها إليصال كل ذي حق إىل حقه: ممكن حتت نقول

ملـاذا هـذا    .  ثالثة ، اثنان ، واحد ،قسمت الكتابة ثالثة أقسام    أنا   هذا التعريف 
  التقسيم؟

  .ألن هذا يفيدنا فيما منضي إليه
هـذه  . م يفهم أننا سنتكلم يف املواريثإذن طالب العل: علم يبحث يف املواريث 

  . علم التركات،األوىل
 مات  ، البد أن يعرف طالب العلم من املستحقون هلذه التركة         ،مستحقيها: الثاين
   منيأخذ املال؟ من يأخذ التركة؟، ماتت فاطمة،زيد
ما معىن املستحق؟ سيأيت معنا الكالم بزيـادة        . املستحق:  يقول ،ه للتعريف بوانت

  .ن شاء اهللا تبارك وتعاىلإ-بيان 
  .وهذه مسألة فنية يف التعريف. إليصال كل ذي حق إىل حقه: األمر الثالث

 ، درسناها ومجعناهـا وقـسمنا     ،قسمنا التركة : إليصال كل ذي حق إىل حقه     
  .علمنا أن لعمرو مئة

  .مهمة املفىت ختتلف عن مهمة القاضي
. لك يف التركة مئة   : عمروأقول له يا    . إليصال كل ذي حق حلقه    : مهمة املفيت 

  .هذا عمل املفيت
  . يأخذ احلق ويعطيه ملن؟ لعمرو، ماذا يعمل القاضي؟ العكس،أما القاضي



 

  

 لكن ليس   ، املفيت يدلك على حقك بالفتوى     ،هناك فارق بني املفيت وبني القاضي     
، أو  احلكام هو القاضي، هذا أمر من يقوم عليه؟ احلاكم      ،ملزما بأن يعطيك احلق   

  .وم مقامهمن يق
مث إذا كانت املسألة معروضة على قاضي؛ القاضي يستطيع أن يأيت حبقه ويسلمه             

  .ملن؟ لصاحبه مستحقه
  :التركة على ثالثة أقسام: فنقول مرة أخرى

  . علم يبحث يف املواريث-
  . هذا الثاين، ومستحقيها-
  .إليصال كل ذي حق إىل حقه:  الثالث-

  .ا هو؟ علم يعرف به من يرث ومن ال يرث م،التعريف الذي ذكرته أنا اآلخر
  .طيب هذا ماذا مسينها عندنا يف التعريف األول؟ املستحقون

  .هي نفس املسألة إيصال كل ذي حق إىل حقه. ومقدار ما لكل وارث: يقول
 عالم سنقدم؟ إىل أين سنذهب؟ ولكن       ،اآلن األمور صارت معنا واضحة    : إذن

  كان املفروض أننا نعمل مقدمة     ،ع صدورهم اإلخوة طلبة العلم أن تس     أن   أرجو
  .جيدة عن طريقة التوريث قبل اإلسالم لنرى مدى عظمة اإلسالم يف التوريث

طيب ومن ال يركب    . كانوا يورثون من يركب اخليل    : قبل اإلسالم مثلًا سريعا   
  . وأن يأيت باملال، يعين يركب اخليل يعين يغري وأن يقاتل،اخليل؟ ال يرث

  !ن ال يستطيع؟ ال يأخذطيب من كا



 

  

 ،ولألسف بعض الدول إىل اآلن طبعا غري املسلمة تأخذ بتشريعات مشاة هلذا           
 أا تورث الكبري وال     ،وهي تسمى دول متقدمة يف العرف الذي يعجب الناس        

 ولكن يف دول غـري دول       ، يعين كأن اجلاهلية ال زالت موجودة      ،تعطي الصغري 
  . علينا-ل وعالج- وهذا من فضل اهللا ،املسلمني

 هذه الدول وأمثاهلا املوجـودة يف زماننـا         ،اإلسالم أعطى للمرأة نصف الذكر    
 مث  ،طيب واملرأة؟ ال يوجـد    .  تعطي املال كله للكبري    -الدول الغربية -املعاصر  

 أنتم ال تعطون    ، طيب جيد  ،أنتم تعطون املرأة نصف الذكر    : يتبجحون ويقولون 
 ألن مباحث الفرائض حتتاج إىل توضيح       ،راجعةهذه أمور حتتاج منا إىل م     . شيئًا

  .اخللفية العمية للتوريث يف الدول األخرى
.  ال يوجد توريث مطلقًـا     ،مثلًا يف دول مثل الدول الشيوعية ما عندهم توريث        

 على قدر اإلنتاج    ، هكذا هم االشتراكية   ،ملاذا؟ ألن املال كله ملك ملن؟ للدولة      
 املال كله ملـك  ،ا مات؟ ما عنده مال طيب وإذ  ،تأكل وتشرب وتلبس وتعيش   

  .للدولة
ن وغريه فإذا خربـت  ييعين إذن اإلنسان كأنه آلة تعمل ويوضع هلا الزيت والبرت   

 هذا طبعا كالم أمحق ال يدل أبدا علـى          ،اآللة ترمى يف القمامة وانتهت املسألة     
  .دين وال على فهم

 منـه أمـة     -بارك وتعـاىل  ت-هذا األمر واحلمد هللا قد عافا اهللا        : على أية حال  
جـل  - وتوىل   ، هذا العلم املبارك   ،اإلسالم بأن أنزل عليهم هذا العلم الشريف      



 

  

 وعلى إثر ذلك قام علماؤنا      ، يف القرآن الكرمي   -سبحانه وحبمده - بيانه   -وعال
 ومـا  -صلى اهللا عليه وعلى آله وسـلم - مبا ورد إليهم من نبينا       -رمحهم اهللا -

التابعني ومن أقضيات اهل العلم بالتفصيل والبيـان        جاءنا أيضا عن الصحابة و    
جـل  - وهذا مـن فـضل اهللا     ،واملزيد حىت صار العلم واحلمد هللا سهلًا ميسرا       

  . علينا-وعال
  :إذا انتقلنا إىل املقدمة الثانية اليت ذكرت أن أوهلا هو تعريف هذا العلم

ه جيعلك دائما    من بركات علم املواريث أن     -إخوننا الكرام - ودائما   ،مات زيد 
 ماتـت   ، ألنه كلما أسألك سأقول لك ماذا؟ مات فالن        ،تعيش زاهدا يف الدنيا   

 فأنت اآلن هذا العلم كله ينقل عن أموال األمواتو فدائما فيه            ، هلك فالنة  ،فالنة
نك دائما ستكون   أ وهذا من مجال هذا العلم       ،نوع من التذكري باآلخرة والعاقبة    

  . عليك-جل وعال- وسييسره اهللا -جل وعال-قريب من اهللا 
  :املقدمة الثانية
املفيت سريعا   أو    هل يذهب طالب العلم سريعا     ،فالنة أو   مات فالن : إذا قالوا لنا  

  .وجيمع املال ويبدأ يف التقسيم؟ ال طبعا
 فيه مقدمة علميـة     ،هناك مقدمة اخرى مهمة جدا خالف املقدمة العلمية العامة        

: خاصة ذا العلم وهي نسميها دائما بعبارة اتفق العماء غالبا يف القـول ـا              
 الشيخ أو    املفيت ، يعين إذا بدأنا يف تركة وضعوها أمامنا       ،احلقوق املتعلقة بالتركة  

 ، الطبيب الذي يفتح البطن والصدر وغـريه    ،العامل بالضبط كطبيب التشريح   أو  



 

  

 هذه التجهيزات اآلن اليت بني أيدينا قبل أن نبدأ يف           ،هيزاتقبل ما يفتح يرى جت    
أسـأل اهللا أن    . هذه الراحلـة   أو   التقسيم ننظر يف املال الذي تركه هذا الراحل       

  .إن شاء اهللا جل وعال-خيرجنا وإياكم من الدنيا خبري ساملني موحدين مجيعا 
  

لًا أن نستخرجها مـن     جمموعة من احلقوق البد او    :  قالوا -رمحهم اهللا -فالعلماء  
  .التركة قبل تقسيم التركة

  .لذلك يسميها العلماء ماذا؟ حقوق متعلقة بالتركة
 فقبل أن نبدأ يف تقسيم هذه       ، فيه حقوق متعلقة حوله    ،كأن التركة االسم هكذا   

 حىت نصل   ، خنرجها ،التركة البد األول أن نفعل ماذا؟ نسقط هذه احلقوق أولًا         
 قبل ما الواحد    ، تعرفون إصبع املوز   ،مثل املوز : له دائما  مثل شعيب أنا أقو    ،..إىل

لكـن صـعب    !  تأكله بالقشر أم بدونه؟ أحد منكم اكله بقشره؟ ممكن         ،يأكله
  . البد أولًا أن منسك املوز وخنرج القشر مث يدخل اللباب ويأكل،جدا

ور  القش ،نلج يف العلم البد ماذا؟ خنرج القشور اليت حوله         أن   قبل: نفس املسألة 
 هذه النقاط اخلمسة البد أن نوضحها وأن        ،هذه ذكرها العلماء يف مخسة نقاط     

  : فنقول وباهللا التوفيق،نبينها قبل أن نلج يف التقسيم وكيف نقسم
املقـصود   أنت طالب العلم أنت  وهو اآلن  ،أول أمر يفعل من يقوم على التركة      

 مـن غـري     -الكالمامسع الشرط اآليت هذا يف      -مؤنة التجهيز والتكفني    : بذلك



 

  

 يعين حق امليت على من يقوم على تركته؛ حقه عليه أولًا أن             ،إسراف وال تقتري  
  . يوصله إىل قربه

 ، الـتكفني  ،التغسيل: يوصله إىل قربه كيف؟ البد مما جرت به أعمال املسلمني         
  .  حىت يدخل القرب، النقل، احلمل،احلنوط

 ألنه أحق به مـن      ،ال امليت تكاليف هذه املهمة كلها تستخرج من ماذا؟ من م        
  .غريه

  ! ولكن انتبه جيدا
  .من غري إسراف وال تقتري:  أقول،أنا وضعت لك شرطًا

  .جتاوز احلد: اإلسراف هو
  .اإلمساك: التقتري

 ، وأيضا ال نكون فيحالة من السرف مع امليت        ،ال نكون خبالء على امليت    : إذن
 ،م كفَّنوه يف احلرير والـديباج     يعين بعض الناس إذا مات هلم كبري من كبار القو         

 ووضـعوه   ، بل رمبا جعلوا مقربته من الرخام      ، إىل آخره  ،ونقوله يف كذا وكذا   
  . هذا موجود،ثالثة أو دورين أو  وجعلوها دور،فيها

 لكن حنن نرى هـذا يف  ، واحلمد هللا رمحهم اهللا مل يروا هذا    ،رمبا يف بعض البالد   
  .تقتري التكفني يف غري إسراف وال ، ال،بالد

  ما هو الضابط بني اإلسالف والتقتري يف النفقة؟. .طيب



 

  

 الضابط  -صلى اهللا عليه وعلى آله وصحبه وسلم      -الضابط هو هدي النيب حممد      
  .صلى اهللا عليه وسلم-هو هدي النيب 

 أما  ، قماش من املتوسط البسيط العادي     ،الرجل يكفَّن يف ثالثة قطع من القماش      
  .التكلف الزائد غري مطلوب

أريـد أن   : ملاذا؟ أنا أقول لطلبة العلم    .  تفصيل ولكن أنا سأعرض عنه اآلن      هفي
  . الوقت حمدود واحللقات معدودة-كما قلت لكم- ألين ،أختصر

 نتركه ،هل كفن الزوجة ونقلها وغسلها على الزوج أم ال؟ أمر فيه تفصيل          : مثلًا
  .اآلن

 لو أن امراتك   ،مع امرأته املروءة تلزم الرجل أن يفعل ذلك       : ولكن على أية حال   
 لكن واحـد    ، مروءتك وشهامتكورجولتك تلزمك أن تفعل هذا      ،ماتت قبلك 

  أين رجولتك؟ أين شهامتك؟: نقول. عند مذهب فالن ال: حيتج
 وأكتفـي   ،ال أعرضه اآلن   أنا    ولكن ،هذا أمر حيتاج إىل تفصيل    : على أية حال  

  . وملاذا،ن أقول ما قلتأفقط ب
 أحيانا إخواين الشباب وأبنائي الطلبة البعض يتعلق مبسألة         :أقول مبنتهى الوضوح  

 وال يعجبه مـن املـذاهب إال        ، فإن علم أنه ليس واجبا عليه ميسك فيه        ،تنفعه
 واحلمد  ، وليس هذا من أخالق طلبة العلم      ،املذهب الذي يصب يف مصلحته هو     

  .هللا رب العاملني



 

  

مؤنة التجهيز والتكفني مـن  :  هيإذن املقدمة األوىل من احلقوق املتعلقة بالتركة 
  واضح الكالك هكذا يا شباب؟. غري إسراف وال تقتري

 حىت  -إن شاء اهللا  - املرة القادمة يكون أكثر      ،أنتم جئتم معنا اليوم اثنان    .. طيب
  .بإذن اهللا تبارك وتعاىل-تكتبون على السبورة معنا 

  .كةإيفاء احلقوق املتعلقة بعني من أعيان التر: األمر الثاين
  .أرش جناية، أو كدين برهن: اكتب عندك

: ما معىن إيفاء احلقوق املتعلقة بعني من أعيان التركة؟ تشبيه قريـب           : باختصار
 مر  ، كان مدينا  -رمحه اهللا  أو   رمحه اهللا - قبل موته    ،فاطمة أو   عمر أو   مات زيد 

  وضع سيارته  ، احتاج إىل مال فاستدان    -كما حيدث لنا مجيعا   -بظروف مرضية   
 ،هذه السيارة عندك رهـن    :  قال ، ملكه اخلاص عند اد بائعي السايات      ،اخلاصة

  . أعطاه اخلمسني ألجل حمدد اتفقوا عليه،اعطين مخسني ألفًا
خذ :  يذهب أبناء ورثته إىل صاحب معرض السيارات يقولون له         ،مات الرجل 

تقل؟ ما الذي يترتب على هذا؟ التركة تزيد أم         . هذه اخلمسني وأعطنا السيارة   
 ،هم أخذوا من التركة مخسني أعطوها لصاحب املعـرض        . يا شيخ عامر؟ تقل   

  .السيارة تساوي مئة ألف
  .إذن املال املتروك زاد أم نقص؟ زاد

 أخذنا من التركة مالًـا      ، السيارة عني  ،إيفاء احلقوق املتعلقة بعني   : لذلك نقول 
  . وفككنا أسر هذا املال،أعطاه مع أنه غري مستحق



 

  

 خذ هذا   ، ذهبنا لصاحب الشأن   ، رهنها على مليون   ،ة من العمارات  عنده عمار 
 أخذنا العمارة بعناها خبمسة     ، اترك لنا العمارة   ،املليون من املال وفك هذا الرهن     

  .مليون
 فهذا األمر يف صاحل الورثة أم       ،إذن أدخلنا على التركة كم زيادة؟ أربعة ماليني       
  . املال يزيد، املال سيزيد،ثةعلى خالف؟ على العكس؛ بل هو يف صاحل الور

 وأنـا أذكـره   ،هذا كالم يذكره أهل العلم دائما: أرش جناية، أو  كدين برهن 
 هذا موجود يف كتب السلف مجيعا قدميا طبعا الرق          ،للطلبة فقط من باب التعلم    

 فيكون رقبة العبـد قيمـة   ، ورمبا جىن العبد جناية على أحد من الناس      ،موجود
  . كما حيكم القاضي، عشرة آالف، آالف مخسة،اجلناية

 -هذا العبـد  - ولكنه   ،هذا مبئة ألف  : إذا جئنا نبيع على العبد سنقول للمشتري      
 ولكـن   ،خذه:  فنقول له  ،عائلة فالن  أو   عليه كم؟ مدين بعشرة آالف ألسرة     

  .العشرة آالف أنت ادفع
  . املال ينقص، بدل ما املال يزيد،إذن هذا على عكس األوىل

  .قصد يف احلالني ماذا نفعل؟ ننقي املال من اشتراك من؟ اآلخرين فيه؟إذن امل
  واضحة هذه؟. إيفاء احلقوق املتعلقة بعني من أعيان التركة: إذن نقول

حق من حقـوق اهللا     ، أو    كدين بال رهن   ،إيفاء الديون املرسلة يف الذمة    : الثالث
  .تعاىل



 

  

يعـين ليـست    .  يف الذمـة   : الديون هذه يقول   ،إيفاء الديون املرسلة يف الذمة    
وإِن كُنتم علَى   { ، الديون األوىل معلقة مباذا؟ برهن من الرهون       ،كالديون األوىل 

 هذه معامللة مـن     ، ال ،]٢٨٣: البقرة [}سفَرٍ ولَم تجِدواْ كَاتبا فَرِهانٌ مّقْبوضةٌ     
ـ     ،املعامالت بني بعض التجار يأخ ويعطي بدون أي رهن         ا  قد يكتبـون اوراقً

إِذَا تداينتم بِدينٍ إِلَى أَجـلٍ مّـسمّى        { -تبارك وتعاىل -اعتمادا على قول اهللا     
وهبا يف األسواق     ،]٢٨٢: البقرة [}فَاكْتا  - وأحيانيتعـاملون   -وهذا كثري جد 

 ، هذا له مليون   ، هذا له ذمة عند فالن مئة      ،بغري أوراق اعتمادا على مسألة الذمة     
  . بالذمة،قل هذا أ،هذا أكثر

 وهذا  ، ياخذون ويعطون بال أي شيء     ،وأناس معامالم صاحلة فيتعاملون سويا    
 عليه مئـة    ، ولكن مات زيد وعليه ألف     ، ما فيه أي إشكال مطلقًا     ،ال حرج فيه  

.  أول شيء نفعل ماذا؟ نعطيه ماله وحـق ، هذه ليس فيها رهون،عمرو أو   لزيد
  .من ماذا؟ من التركة

  . هنا التركة غالبا تنقص،فعل يف التركة؟ عكس الثانيةهذا ماذا سي. .طيب
  .ننقيها مما هلا وما عليها متعلقة بالعيون: األول

  . التركة سيحدث هلا ماذا؟ نقصان،هذه الثالثة ليس فيه عيون
هل التركة تنقص على احلقيقة؟ علـى احلقيقـة         : أسألك سؤال عقلي   أنا   لكن

  ملاذا؟. تنقص؟ على احلقيقة ال تنقص



 

  

 ولذلك عنونا هذه النقاط وقلنـا مـاذا؟         ، لآلخرين -قلنا كما–ن هذا حق    أل
 ما ، فإذن التركة ال تنقص على احلقيقة  ،هذا حق لآلخر  . احلقوق املتعلقة بالتركة  

  .فيه إشكال
  .حق من حقوق اهللا تعاىل، أو كدين بال رهن: ولذلك الشيخ يقول

 ماذا  ،مل يخرج هذه الزكاة    ولكنه   ، فقد وجبت يف ماله الزكاة     ،يعين عليه زكاة  
  .نفعل؟ خنرج الزكاة سريعا

 هو بعيد عن املواريث قليلًا لكنه يهمنـا يف          ،يل سؤال فقط أطرحه عليكم اآلن     
ما معىن ذمة؟ إذا أراد زيد      . إيفاء الديون املرسلة يف الذمة    : أنا قلت لك  : الطريق

  ك؟ أليس كذل. يسب عمرو يقول ماذا؟ فالن هذا واهللا ما عندع ذمة
  ما معىن ذمة؟ 

  .صفة بالشخص تقبل اإللزام وااللتزام: عبارة بسيطة اكتبها
  . هي صفة، ال،يعين ليس وق مكتوب. صفة:  يقول،وهذا التعريف مجيل

 ،أصـحاب األعمـال   أو   تعطي وتاخذ مع التجار    أو   حينما نتعامل يف األسواق   
ما معىن عنده   . ذمةعنده  : ملاذا؟ سألك تعطيه ملاذا؟ تقول    . تعطي له بدون أوراق   

 فهي صفة قائمـة     ، له مئة يأخذ   ، عليه مئة يدفع   ،ذمة؟ يعين يقبل أن يلزِم ويلتزم     
  .ملن؟ للشخص



 

  

 ألنه كان يف الغالب يتعامل مع       ،إيفاء الديون املرسلة يف الذمة    : حينما أقول لك  
 وهـو   ، ويأخذون ما هلـم    ، يؤدون ما عليهم   ،ناس ماذا؟ أصحاب ذمم كهذه    

  . كان منهمأنه السياق  وواضح من،كذلك
رمبا فككنا أسر املـال     : سؤال يتبادر إلينا قبل أن ننتقل إىل ما بعد ذلك         .. طيب

 وانتهينا منها ومجعنا املـال اآلن حتـت         ،الذي كان بديون موقوفة على رهون     
  .أيدينا

  .بدأن نعطي الديون املرسلة يف الذمة: جئنا يف األمر الثالث
 أتينا لنعطي أصحاب احلقوق اليت هـي        ، ألف هذا الرجل مات وعنده مال مئة     

 طبعا لو وجدنا أن ما عليـه  ،الديون املرسلة يف الذمة وجدنا أن عليه كم؟ أكثر        
 والباقي يكون   ، مخسني ألف  ،قضينا أربعني .  ال بأس  ،من ديون أقل من املئة ألف     

  .هو التركة
 رمحنـا اهللا  .طيب لو كان املال املوجود يساوي الديون بالضبط؟ إذن رمحن اهللا      

  . ما يف معارك ألن املال كله خرج،من ماذا؟ من معارك الورثة
  ماذا سنفعل؟. لو أن الديون أكثر من التركة: ال الثاينال شكياتينا ا

مـن  :  نقول تقريبا مثلًا ، هذه احملاصصة باختصار   ،سنعمل مسألة امسها احملاصصة   
 طيـب   ،حد عشر اماذا مخسة عشر؟ يأخذ أ    ،له عشرين يأخذ كم؟ مخسة عشر     

 تقسيم حسايب ما بني قيمة التركة وقيمـة         ،ملاذا عشرة؟ يعين سنضع نسبة معينة     
 وخنصم من كل واحد حسب استحقاقه حبيث أن اخلصم على اجلميـع         ،الديون



 

  

 سنخصم من اجلميع    ،سواء بالنسبة املئوية وليس بالنسبة ماله     . يكون ماذا؟ سواء  
  .هكذا ألن املال يكفي ،مثلًا عشرين يف املئة

  .طيب ماذا نفعل؟ إذن ذو املئة ألف خيصم منه عشرين
  .وذو العشرة آالف يخصم من ألفني

ختصموا من هذا عشرين ألف وأنا ألفني؟ أنا خم مين عشرين           : سيأيت من يقول  
  . احلصة اليت ختص مالهركل واحد على قد: ألف وهذا ألفني فقط؟ نقول

  .إن شاء اهللا سبحانه وحبمده-فصيل  يأتينا بالت-إن شاء اهللا جل وعال-وهذا 
 ،» اقضوا اهللا فاهللا أحق بالوفاء     ،دين اهللا أحق بالوفاء   «: وطبعا حديث البخاري  

! يا أخي ملاذا أصـحاب الـديون  :  ال يأتينا أحد الورثة ويقول   ،اهللا أحق بالوفاء  
  .نأخذ حنن املال

الرجل ملـا   تعلم  ، أنت   ى عنه الدين  ضتعلم من مات وهو مدين ومل يق      ، أنت   ال
صلى اهللا عليـه    - كان النيب    ،اثنني وقضاه عنه أحد الصحابة     أو   كان عنده دينا  

 »حىت قال قـضيته  . ال: هل قضيت الدينارين؟ يقول   «:  كلما التقاه قال   -وسلم
 ما بالك وبعض الناس يف زماننـا  » ويعذب مباله،اآلن بردت عليه جلدته   «: قال

 كل مهه أن يأخذ املال مجلة       ،حقوقهماملعاصر يعين ال يريد أن يعطي األصحاب        
 ألا حتتاج إىل بداية تكـوين وتنـشئة         ، هذه مسائل عسرية يف زماننا     ،وتفصيلًا

جـزاكم اهللا   - وأن تكونوا أنتم طلبة العلم       ،وتربية من جديد يف جمتمعنا املسلم     
 ، أن تكونوا سببا يف نشر هذا العلم بني املاس بأصوله وقواعده وتفصيالته            -خريا



 

  

 ال أقول   ، وهذا العلم إذا اجتهدنا يف نشره زرقكم اهللا عليه         ،ن مسلمون مجيعا  حن
  . واهللا على كل شيء قدير،أجرا؛ رزقكم أجورا عظيمة

  .ما هي؟ جزاك اهللا خريا. ذكرنا كما اآلن من حق يا أخ مصطفى؟ ثالثة
  .تنفيذ الوصايا من ثلث التركة فما دون لغري وارث: الرابع
  ماذا تعين؟. الوصايا من ثلث التركة فما دون لغري وارثتنفيذ : نكتب

أنـا  :  قـال ، قبل أن ميوت كان عنده وصية-رمحنا اهللا مجيعا-هي   أو   يعين هو 
 قـد   -رمحه اهللا -فتحنا الوصية فوجدنا فيها أنه      .  افتحوا الوصية  ،كاتب وصية 

، لنـاس  ألي أحد من ا  ،فاطمة أو   عمرو أو    لزيد ،أوصى مباله بقدركذا من املال    
عـني  ، أو  أوصى جبزء من املال إىل جهة من اجلهات،غريه، أو   جلمعية خريية أو  

  ماذا نفعل يف املال هذا؟. من األعيان
 جيب تنفيذ   ،نعم: يلزم تنفيذ الوصايا؟ نقول   : ولًاأ:  فنقول ،ننظر يف هذه الوصية   

 جلهـة   ا وهو قد ألزمنا أن خنرج قدرا حمدد       -رمحه اهللا - ألن املال ماله     ،الوصايا
 والوصية دائما تكتب يف احلياة أم بعد املوت؟ كتبـها  ، هو أدرى وأوىل مباله  ،ما

ال الوصـية ال    :  يأيت أحدنا بعد موته يقول     ، إمنا كان أدرى مبا ينفعه     ،يف حياته 
  ! هذا كان وكان،تصلح

 هو كتب وعلم ما ينفعه وهـو يف         -رمحك اهللا - ال يا أخي     ،ال يا أخي الكرمي   
مـا  . حنن معك يف شيء   :  ولكن نقول له   ، ما ينفعه عند ربه فكتب      علم ،دنياه

 هل هي أعلى من ثلث      ، ولكن ننظر يف الوصية    ، ننفذ الوصية  ،هو؟ الشيء الثاين  



 

  

 يف  -صلى اهللا عليه وعلى آلـه وسـلم       -التركة أم ال؟ هذا حاجز حدده النيب        
ـ     -رضي اهللا عنه وأرضاه   -حديثه مع سعد عندما سأله       ه؟  هل أوصي مبايل كل

. بالنصف؟ فنهاه : قال. بالثلثني؟ فنهاه :  قال -صلى اهللا عليه وسلم   -فنهها النيب   
الثلـث والثلـث    «:  قـال  -صلى اهللا عليه وسلم   -بالثلث؟ فأجاب النيب    : قال

  .»كثري
  .نأخذ هذا احلديث أن أعلى سقف للوصية كم؟ ثلث املال: إذن

وىل أن نرتل أيـضا     يعين األ !" لو يغضون من الثلث   : "بعض الصحابة كان يقول   
صـلى اهللا عليـه     -  النيب ،يستدرك على النيب؟ ال    أو    هل ذا يعلق   ،عن الثالث 

  . إذن لو تغضون لكان خريا،» والثلث كثري،لثالث«:  قال-وسلم
 ، يعـين دون الثلـث     ، تقريبا ابن عباس أوصى بالربع     ،أبو بكر أوصى باخلمس   

ألنـه  . ما ما دون ذلك خري     أ ،فضبط األمر عن الثلث نقول هذا سقف املسألة       
ألن تذر ورثتك أغنياء خري وأو أحب إليك مـن أن تتـركهم عالـة               «: قال

  . ال، يسألون الناس»يتكففون الناس
شكال أننا اآلن إذا كان التركة      إ ما يف    ،حنن معك أخينا احلبيب   : نقول له : إذن

  . نقف عند الثلث،ال:  نقول له،صاحبنا أوصى مبا يزيد عن الثالث
 ما هو؟ هو أوصى ملن؟ هل أوصى        ، معك أيضا أيها الوارث يف أمر آخر       ونقف

  لوارث أم لغري وارث؟ 



 

  

 لكن لو أوصـى     ، البد أن توزع على هذا     ،إن كان أوصى لغري وارث ال حرج      
وال «:  قال يف الـصحيح    -صلى اهللا عليه وسلم   - ألن النيب    ،ال:  نقول ،لوارث

 جلمعنا للـوارث    -ا طالب العلم  انتبه ي - ألنه لو أوصى لوارث      ،»وصية لوارث 
  .  وزدنا عليه الوصية،اإلرث الصحيح الشرعي :أمرين

 مث جللب اجلحود والنكران وإىل آخره بني        ،فنقول هذا من الظلم ملن؟ لآلخرين     
  .األطراف مجيعا

  .صلى اهللا عليه وآله وسلم-حنن نلتزم دي من؟ هدي النيب : فنقول له
 غـري وارث يف   أو وارث"االعتبار بقولنـا  : اولكن أعطيك نقطة هنا مهمة جد

مىت؟ هل يوم أن أوصى أم يوم أن مات؟ يعين هو حينما كتب الوصـية     " التركة
 حينما كتبها كان    ،أبناء أحياء  أو    وله ابن  ، وصية البن ابنه   ،كتبها البن ابنه مثلًا   
  .كما سيأتينا- ألن أعمامه سيحجبونه ،ابن االبن غري وارث

 مل يبق إىل مـن؟      ،ت الرجل؛ قبل أن ميوت مات أبناؤه مجيعا       يوم أن ما  .. طيب
 ،ال: نقـول . أعطوين الوصـية  :  يقول ،اآلن هو صار وارثًا   . . طيب ،ابن االبن 

  . إذن ال وصية لك، حني املوت كنت وارثًا،االعتبار حني املوت
  .حيق لك أن تأخذ الوصية أنت نعم: لكنه لو مات على األوىل نقول

  .نفيذ الوصايا من ثلث التركة فما دون لغري وارثت: إذن الرابع
وإذا أذن الورثة يف    : ألننا أوشكنا أن خنتم إن شاء اهللا      -مسألة مفيدة جدا    ! انتبه

  .تنفيذ الوصايا كلها نفِّذت ولو زادت على ثلث التركة



 

  

 ال  ،ال:  والورثـة قـالوا    ، هو أعطى لواحد معني وهو وريث      ،إذا الورثة أذنوا  
  .صحيح: لناق. مرياث له

  . الورثةنَأذ:  نقول،أعط ما يف حرج:  وقالواةاتفق الورث.. طيب
أم كأم استلموا أمـواهلم     :  معىن إذن الورثة   ،ما معىن إذن الورثة؟ افهم جيدا     

 فنحن اختصرنا املسافة وأعطيناه     ،مث تنازلوا عنها لصاحل من؟ إذن أخذوا وأعطوا       
  .هو مباشرة

  .أربعةإذن عندي كم أمر اآلن؟ 
  .مؤنة التجهيز والتكفني: األول
  .إيفاء احلقوق املتعلقة بعني من أعيان التركة: الثاين

  .إيفاء الديون املرسلة يف الذمة: الثالث
  .تنفيذ الوصايا من ثلث التركة فما دون لغري وارث: الرابع

 وهو علم مـاذا؟  ، وهو حمل دراستنا،آخر شيء خنتم به هو ماذا؟ تقسيم التركة       
تينا إن  أكما سـت  - اخلامس هو املادة هذه كاملة       ، شرحنا أربعة  ، املواريث علم

  .شاء اهللا تبارك وتعاىل
  .نتوقف عند هذا ونواصل يف احللقة القادمة

 وأن جيعلـه يف مـوازين       ، أن ينفعنا وإياكم مبا نقـول      -جل وعال -أسأل اهللا   
 ،ذاكـروا  ،اجتهـدوا :  أقول هلم  ، وأخص اإلخوة طلبة العلم    ،حسناتنا أمجعني 

 من احللقة القادمة يف طرح بعض أبيات        -إن شاء اهللا  - سنبدأ   ، احفظوا ،راجعوا



 

  

 أرجـو أن تقتنوهـا      ،الشعر من منضومة الرحبية لإلمام حممد بن علي الرحيب        
  .وتبدأوا معي يف حفظ ما أنبهكم إليه
 ، وأصلي وأسلم وأبارك على نبينا حممـد       ،أقول قويل هذا وأستغفر اهللا يل ولكم      

 . والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته، آله وصحبه وسلموعلى
  


